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KorstensHolmen

är klubbens egen holme ca 3 nm från Uddevalla. 
Det är en fantastisk holme med bryggor, natthamn, 

badstränder, grillplatser och klubbstuga m.m. Alla 
medlemmar och blivande medlemmar hjärtligt 
välkomna, och om du inte har  varit där ännu så 
väntar en fantastisk överraskning av KorstenHolmen

Uddevalla Motorbåtsklubb
Box 299  *  451 17 Uddevalla
Telefon:  072- 722 23 23
umk@uamotorbatsklubb.se
www.uamotorbatsklubb.se
Kolla gärna in oss på Facebook G
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100-År



2021-års Båt Säsong 
vi hälsar er alla gamla, nya och blivande 

medlemmar hjärtligt välkomna

Hej alla nya och gamla medlemmar!
 

2020 var ett jobbigt år med pandemi och tråkigheter. 
Vi hoppas detta snart är över och vi kan umgås som 

vanligt igen på våran holme.  
Jag ser fram emot första gången vi möts och kan tända 

en brasa och grilla en korv och ta en öl med goa vänner. 
Hoppas vi ses snart och att alla båtar och sjösättningar går bra. 

                  
                                      Ses snart! 

2 11

Oj, vilket år vi har haft! Tänk vad mycket vi har lärt oss.
Att använda olika digitala plattformer, hälsa på mormor 
via facetime och tvätta händerna oavbrutet. 
Man kunde ju förväntat sig mindre av en befolkning som 
inte kan använda blinkers eller läsa sjökort. 
Jag är galet imponerad av vi faktiskt lyckas lösa proble-
men som vi ställts inför med rekommendationer & råd, 
lärt oss att umgås på avstånd. Allt på grund av en enda 
liten fladdermus.
Men vi har gjort det bra! Det är väldigt roligt att få vara 
medlem i familjen UMK & den fantastiska 
sammanhållningen vi har.

Under båtsäsongen 2020, trots pandemi och inställda 
arbetshelger har vi gjutit en ny pir till flytbryggan, fyllt 
på vedförråden och uppdaterat bastun med ett nytt 
aggregat och en härlig altan med tillhörande utedusch.
Och jag tror att jag talar för oss alla när jag säger att 
båtsäsongen 2021 är mer än välkommen.

Året som kommer att gå till historien.

Tills dess - Håll ut, Håll i & Håll avstånd

Bästa hälsningar Mimmie Gunaeus

Året som gick kommer gå till historien2021-års Båt Säsong 
vi hälsar er alla gamla, nya och blivande 

medlemmar hjärtligt välkomna

Markus Fagerberg
Ordförande

med styrelse

        
        På grung av rådande pandemi är ALLA 
        planerade evenemang preliminära. 
        Mer information kommer löpande via 
        klubbens Facebooksida. 
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Information
Information om aktiviteter och klubbfunktionärer hittar du på 
klubbens hemsida och Facebooksida.

Uddevalla Motorbåtsklubb     Box 299     451 17 Uddevalla  
Telefon: 072- 722 23 23  
E-Post: umk@uamotorbatsklubb.se
Hemsida: www.uamotorbatsklubb.se

Kontakt
Ordförande: Markus Fagerberg tel: 073-3224 480
Intendent: Andreas Brattegren tel: 070-545 97 96

Swish
Du kan även SWISHA in ett frivilligt bidrag på nummer: 123 418 18 97

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2021 är 500:- för båtar över 6 meter och 300:- 
för båtar under 6 meter. Ni kan sätta in det på BG 5679-9463 
Glöm inte uppge Namn, adress och telefonnummer.
Vi startade en “bryggfond” 2012 för att göra en större upprustning av 
bryggorna. 
Sätt in frivilligt bidrag på BG 5679-9463 och skriv namn, adress och 
medlemsnummer.

Vi söker
Vi söker folk som är intresserade att engagera sig i klubben. 
Först och främst söker vi fest fixare. Vi söker även personer för
andra små uppdrag i klubben. 
Kontakta Ordförande eller Intendenten för vidare infromation.

Året som gick kommer gå till historien

Lånar ni leksaker, ö-båten eller jollen se 
alltid till att det är undan plockat och att 
båten är ordentligt förtöjd. 
Det är dom vuxnas ansvar att se till att 
barnen har gjort rätt. 

Rekommendation
Då båtarna blir större och större så är det viktigt att man 
försöker spara de långa platserna åt dom stora båtarna i 
hamnen. Det är bra om alla hjälps åt så att så många med-
lemmar som möjligt får plats i hamnen.

Tillsammans vill vi skapa en trivsam miljö för oss alla på 
Holmen och det är ju naturen som vi lånar, då lämnar vi 
tillbaka den som den var när vi lånade den, 
eller bättre.



UDDEVALLA
MOTORBÅTSKLUBB

KALLAR HÄRMED SAMTLIGA MEDLEMMAR 
TILL

ÅRSMÖTE 
2021

Lördagen den 13 Mars
Klockan 13.00

Å

Som medlem i Uddevalla Motorbåtsklubb får du rabatt på tillbehör
Gäller ej redan nedsatta priser

www.profilbroderi.se 
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Hos Bergsgården Släpvagnscenter 
får du 50 kr i rabatt när du hyr släp 
ett dygn, 20% på vanliga reservdelar.

Medlemsrabatter & Sponsorer
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1 Mars kommer det ut en uppdatering
 på facebook gällande det kommande 

Årsmötets utförande med tanke 
på Covid-19.

1 Mars kommer det ut en uppdatering
 på facebook gällande det kommande 

Årsmötets utförande med tanke 
på Covid-19.
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-           Årsmötets öppnande o Godkännande av dagordning
-           Frågan om mötets utlysande 
-           Val av presidium, ordförande och sekreterare för mötet
-           Val av två justeringsmän tillika rösträknare
-           Föredragning av föregående mötesprotokoll
-           Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse
-           Redovisning av resultat- och balansräkning                  
-           Revisionsberättelse
-           Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
-           Skrivelser
-           Rapporter
-           Motioner och av styrelsen förberedda övriga frågor
-             Korstensholmen

-           Besluta om medlemsavgifter för 2022
-           Val av Vice Ordförande på 2 år 
-           Val av Kassör på 2 år
-           Val av Revisor Suppleant på 1 år
-           Val av Suppelant på 2 år
-           Val av valberedning 3 ledamöter , varav en sammankallande  
-           Beslut av styrelsens arvode    
-           Firma tecknare av Uddevalla Motorbåtsklubb    
-           Övriga frågor                                   

     

Dagordning för årsmötet

3 Maj 1921-2021

5 Juni 2021 planerar vi att fira Uddevalla Motorbåtsklubb med 
pompa & ståt.

Vi söker folk som vill vara med och arrangera en 100-års fest.

Vi tar tacksamt emot tips på vad man kan göra och vad man 
skall arragnera på vårat 100-års jubileum.

Till sekreterare@uamotorbatsklubb.se eller Peter Gunaeus tel: 
070-9170765



6 7

Årsmötet 13 Mars kl 13.00 i Folkets Hus i Uddevalla.
Arbetshelg 22-23 Maj klubben bjuder på lättare lunch på lördagen.
Arbetshelg 29-30 Maj klubben bjuder på mat på lördags kvällen.

Midsommar 25 Juni Midsommarfirande på Holmen.

Kräftknytkalas 21 Augusti då äter-, dricker-,dansar- och umgås vi. 
Arbetshelg 4-5 September klubben bjuder på lättare lunch på lördagen.
Ärtsoppeknytkalas 25 September på  Holmen.
Höstmöte 13 November kl 13.00 i Folkets Hus i Uddevalla.
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Årsmöte 
kl 13.00

Arbetshelg

Arbetshelg

Midsommar Kräft
Knytkalas 

Arbetshelg

Ärtsoppe 
träffen

Höstmöte kl 
13.00

100-Års 
Firande 

100-Års Jubileum 5 Juni 


